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Protokoll för styrelsemöte 2021-01-12 via Zoom kl. 19:15  
Närvarande:  
Ordförande: Kristina Ringel 
Vice ordförande: Sussie Sohlberg 
Sekreterare:  
Kassör: Conny Olsson 
Ledamot: Hanna Wallinder 
Ledamot:   
Ledamot: 
Suppleant: Therese Flodin 
Suppleant:  
 
Anmält förhinder: Ludwig Malmström, Hanna Wallinder, Linda Johansson, 
Gunilla Berglind 
Från valberedningen: Ingen inbjuden  
Från revisorerna:  Ingen inbjuden  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
§1. Mötets öppnande  
Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§2. Val av protokolljusterare  
Sussie att jämte ordförande justera protokollet.  
 
§3. Dagordning fastställdes 
 
§4. Föregående protokoll justerades av ordf. och Sussie Sohlberg 
 
§5. Ekonomi 
83.892,60: - 172 medlemmar 
 
§6. Inkommande post/Utgående post 
Inkommande post för nomineringar under §8 
 
§7. Diskussion kring M S tidigare 2 mejl. 
 
§8. Valberedningen 
Alla nomineringar har skickats vidare till valberedningen.  
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§9. Stadgarna  
Normal Stadgarna läggs ut som nyhet på hemsidan. Finns sedan tidigare på 
hemsidan under Mål & Stadgar. 
 
§10. Årsmöte & medlemsmöte under 2021/2022.  
Kristina informerade om processen för ett eventuellt digitalt 
årsmöte/medlemsmöte under 2021/2022. 
 
§11. Dialogmöte 17/1 ang. regelrevision 
Hanna W kommer att delta.  
 
§12. Angående profilkläder/webshop  
Conny varit i kontakt med möjlig leverantör av VHK webshop 
Skickar över en PNG på logga för ett förslag. 
 
§13 Medlemsnytt  
Kommer att sändas ut så snart Linda kan göra det. 
 
§14. Verksamhetsberättelse 2020. 
Kristina sammanställer inkommande uppgifter. 
 
§15. Verksamhetsplan 2021.  
Fortsatt diskussion och uppdatering nästa möte. 
 
§16. Rapporter:  

- Mässgruppen – Ingen uppdatering  
- RAS – Ingen uppdatering    
- Sociala medier – Ingen uppdatering 
- Hälsa – Ingen uppdatering 
- Avel – ingen uppdatering 
- Tävling – Conny kontaktar Daniella angående VHK tävlingsresultat 
- Utbildning – ingen uppdatering 
- Utställningar/Rasspecial – Värmlands KK återkommer under våren 

2021 med mer information kring rasspecialen i Ransäter.  
SKK Värmland meddelat att alla rasspecialer i Ransäter är i riskzon. 

- Vallning – Kristina bjuder in vallansvarig till nästa möte. 
- Från de olika förbunden: 

Angående exteriördomarkompendiet. Inskickat till SKK för slutlig 
bedömning.  
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§17.  Övriga frågor. 
Nosework på nästa dagordning 
 
§18.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 
Nästa möte: 2021-02-09 kl.19:15 
 
 
Justeras:  
 
 
Ordförande   Justerare 
Kristina Ringel   Sussie Sohlberg 
 
 
 
Vid protokollet 
Sekreterare Conny Olsson 
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